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Een deskundig en onafhankelijk adviesbureau. Actief over de volle breedte van de omgeving 

waarin mensen wonen en werken. Zowel akoestiek, trillingen, bouwfysica en luchtkwaliteit 

worden door Greten Raadgevende Ingenieurs uit Roosendaal kritisch getoetst. Opdrachten 

voor specialisten. Altijd op basis van integriteit, visie en kwaliteit. “We gaan voor duur-

zame oplossingen. Ook al maken we ons daarmee af en toe niet populair.’’

verdedigen. We willen tenslotte oplossingen 

waar een opdrachtgever mee vooruit kan, 

ook over tien of vijftien jaar. Soms betekent 

het dat je als opdrachtgever even door 

een zure appel heen moet bijten, om er op 

termijn beter van te worden. Ook willen 

we onze opdrachtgevers vrijwaren van 

juridische con�icten. En dan moet je voet 

bij stuk houden.’’

Regionale tarieven

Greten Raadgevende Ingenieurs willen 

graag meer dan toonaangevend zijn.  

Ook ingewikkelde geluid- en trillings-

problemen worden voortvarend opgepakt. 

Het objectief registreren en beoordelen 

van burenlawaai en geluidhinder is metter-

tijd uitgegroeid tot een heus specialisme. 

Indien gewenst worden met geavanceerde 

apparatuur geluidsopnames gemaakt, 

zodat bronidenti!catie achteraf nog 

steeds mogelijk is. De heldere, adequate 

en gestandaardiseerde aanpak zorgt er 

bovendien voor dat de kosten van der-

gelijke onderzoeken beheersbaar blijven. 

Ook dat is volgens Greten een belangrijke 

succesfactor van zijn organisatie.  

“We werken op basis van regionale 

tarieven. We onderscheiden ons door een 

unieke koppeling van deskundigheid aan 

een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.’’

Sluitpost

Ook in het eigen Roosendaal en de directe 

omgeving is Greten Raadgevende Ingenieurs 

volop actief. Het voormalige kerkgebouw 

Sint Jan werd bijvoorbeeld dankzij hun 

adviezen getransformeerd in een activi-

teitencentrum met optimale akoestische 

kwaliteit. Ook is Greten al jaren partner van 

de huidige woningbouwvereniging Aramis 

AlleeWonen. In nauwe samenwerking 

met de corporatie werd een standaard 

vochtonderzoek ontwikkeld. Het concept 

wordt nog altijd met veel succes toegepast. 

Het is slechts een van de vele voorbeelden 

hoe het verblijf in een omgeving prettiger 

kan worden gemaakt. Onafhankelijke en 

objectieve maatwerkadviezen over bouw-

fysica en akoestiek leveren volgens Greten 

op termijn altijd winst op. “Daarom is het 

vreemd dat ons werk bij veel projecten nog 

steeds een sluitpost is.’’

Overtuigingskracht

Die neutrale opstelling wordt breed 

gewaardeerd. Greten Raadgevende Inge-

nieurs werkt voor overheden, (industriële) 

bedrijven, architecten, woningbouwvereni-

gingen, aannemers, projectontwikkelaars, 

horeca-exploitanten en particulieren. 

De activiteiten lopen uiteen van advies, 

onderzoek, het uitvoeren van metingen en 

berekeningen tot projectbegeleiding, con-

trole en nazorg. Natuurlijk komt het soms 

voor dat opdrachtgevers druk uitoefenen 

om bijvoorbeeld de uitkomst van een 

onderzoek positief te beïnvloeden.  

Ook daarover kunnen ze bij Greten verhalen 

vertellen. Maar liever houden ze dat voor 

zichzelf. Zoals het hoort. Eén ding wil Greten 

er wel over zeggen: hij selecteert zijn 

medewerkers, behalve op de kwaliteiten in 

hun vakgebied, ook op sociale intelligentie. 

“In dit werk moet je ook met mensen om 

kunnen gaan. Je moet beschikken over 

overtuigingskracht en sterk in je schoenen 

staan. Het komt voor dat je met de vuist  

op tafel moet slaan, om een voorstel te  

B
oeiende vertellers zijn het. Directeur 

Heins Greten en zijn team. Verhalen 

uit de werkelijkheid van alledag. 

Anekdotes over horecalawaai, ventilatoren 

die voor overlast in kantoren zorgen, 

krijsende papegaaien als bron van buren-

gerucht en vochtplekken in woningen.  

Om maar een greep uit de vele onderzoeken 

door Greten Raadgevende Ingenieurs te 

doen. Sinds twee jaar zijn ze gevestigd aan 

het Stationsplein. In hartje Roosendaal. 

Daarvoor was de Parklaan hun uitvalsbasis. 

Het werkgebied bestrijdt heel Zuidwest-

Nederland. En met hun geluidsmonitoring 

zijn ze zelfs landelijk actief. Een kwestie van 

voorop lopen in een nichemarkt. Dankzij 

jarenlange ervaring en gekalibreerde 

meetapparatuur die aan alle wettelijke 

richtlijnen voldoet. Een stropdassencultuur 

hebben ze niet bij Greten. Wel zijn het 

werkers. Hoog opgeleid. Altijd op zoek naar 

pragmatische oplossingen. Maar steeds 

binnen de grenzen van de wet. Integriteit 

staat bij Greten hoog in het vaandel.  

“We zijn volstrekt onafhankelijk.’’

Greten Raadgevende Ingenieurs:

adviezen die op termijn  

altijd winst opleveren 
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